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Utilização da cefalometria como
meio auxiliar no diagnóstico

da síndrome da apnéia obstrutiva
do sono

The use of cephalometry as a tool for diagnosying
sleep obstructive apnea syndrome

Bianca Casagrande Rodrigues
Rosalina Ribas Gonzales

Sérgio Trevisol Billodre

RESUMO

A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) foi descrita  há quase três décadas na literatura,
porém somente há pouco tempo tem conseguido o crescente interesse dos cirurgiões-dentistas; por isso foi
feita esta revisão de literatura sobre a inter-relação entre a análise cefalométrica e os pacientes portado-
res desta patologia. Os estudos revisados mostram que existem diferenças significantes entre uma série de
características da via aérea superior e das dimensões esqueléticas entre os pacientes com SAOS e indiví-
duos normais. Foi observado que a análise cefalométrica tem sido utilizada como um importante meio
auxiliar  no diagnóstico e no planejamento do tratamento da Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono,
associando um grande número de variáveis à prevalência desta síndrome.

Palavras-chave: Cefalometria, Apnéia Obstrutiva do Sono, Ortodontia.

ABSTRACT

Although the Sleep Obstructive Apnea Syndrome (OSA) was described about three decades ago in
literature, only recently it got the attention of dentistry surgeons. Therefore the literature about the
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interrelation between  the cephalometric analysis and pacients suffering from this disease has been
revised. The review of literature showed meaningful differences between a series of the upper airway
characteristics and the skeletal dimensions between OSA pacients and normal subjects. It has been observed
that the cephalometric analysis has been used as a major auxiliary means of diagnosis and in the
planning of Sleep Obstructive Apnea Syndrome treatment associating it with a large number of variables
in the prevalence of this Syndrome.

Key words: Cephalometry, Sleep Obstructive Apnea Syndrome, Orthodontics

INTRODUÇÃO

A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono
(SAOS) é a repetida interrupção da respiração
durante o sono com persistência do esforço respi-
ratório, caracterizada pela obstrução ou colapso
ao nível das vias aéreas  superiores (KÖHLER,
BRADASCH, 1994).

Os sintomas noturnos incluem roncos, pau-
sas respiratórias, sono agitado com múltiplos des-
pertares, noctúria e sudorese. Os sintomas diur-
nos são principalmente sonolência excessiva, ce-
faléia matinal, déficits neuro-cognitivos, altera-
ções de personalidade, redução da libido, sinto-
mas depressivos e ansiedade (MANCINI et al.,
2000).

Profissionais da área da odontologia, em
especial ortodontia, utilizam a análise cefalométrica
para dimensionar as estruturas craniofaciais.

O objetivo deste trabalho foi revisar uma
série de trabalhos que relacionaram a cefalometria
à Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono, de-
monstrando sua importância como recurso auxi-
liar no diagnóstico desta patologia, uma vez que
várias estruturas craniofaciais estão diretamente
associadas a SAOS e sua gravidade.

REVISÃO DE LITERATURA

Segundo MASAFUMI et al. (1992), uma
amostra de 84 pacientes masculinos adultos com
apnéia obstrutiva do sono (SAOS) foram clas-
sificados em um grupo de análises com base no
índice de apnéia (AI) e no índice de massa cor-
poral (IMC). Dados cefalométricos e demográ-
ficos foram avaliados, incluindo língua, palato
mole e dados sobre as dimensões da via aérea
superior para dois subgrupos de pacientes com
SAOS e para 18 indivíduos de controle.Um grupo
de SAOS consistiu-se em 43 pacientes com um

alto AI e baixa relação de IMC, o outro grupo,
foi composto por 41 pacientes com um baixo AI
e alta relação de IMC. Os pacientes com um AI
alto e baixa relação de IMC tinham mandíbula
retruídas com ângulos elevados do plano man-
dibular e incisivos proclinados. Os pacientes com
um baixo AI e alta relação de IMC tiveram o
osso hióide em uma posição mais inferior e o
palato mole mais extenso. Uma análise de múl-
tipla regressão foi executada entre AI (variável
dependente) e as outras variáveis (variáveis in-
dependentes) para cada um dos subgrupos. Nos
pacientes com um AI alto e baixa relação de
IMC, um AI alto foi relacionado a uma discre-
pância esquelética antero-posterior grande, um
plano mandibular acentuado, e uma posição
inferior do osso de hióide. Nos pacientes com
um baixo AI e alta relação de IMC, um AI alto
foi relacionado a uma língua grande e uma via
aérea superior pequena. Em ambos os grupos,
o IMC era o contribuinte principal ao AI. Con-
cluiu-se que, estes dois grupos podem repre-
sentar subgrupos distintos de pacientes de SAOS
e podem prover algum subsídio na contribuição
da obesidade para a patogênese da síndrome
da apnéia obstrutiva do sono. Os pacientes com
um alto AI e baixa relação de IMC tem um dis-
farce de esqueleto, considerando que os paci-
entes com um baixo AI e alto IMC têm estrutu-
ras de tecidos moles atípicas.

Na opinião de PAE et al. (1994), a síndro-
me da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é ca-
racterizada através de obstruções periódicas da
via aérea superior durante o sono, normalmen-
te na posição supina. Para investigar a relação
entre tamanho de via aérea superior e ativida-
de do músculo genioglosso (GG), foram obti-
das cefalometrias vertical e supina em 20 paci-
entes com SAOS e em 10 indivíduos controles
livres de sintomas. Foram obtidas gravações de
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eletromiografias (EMG) da língua a partir de
eletrodos de superfície e transdutores de pres-
são (Figura 1), colocados em 10 indivíduos con-
troles livres de sintomas. A área da língua au-
mentou 4.3% (p <0.05) e a área de orofaringe
diminuiu 36.5% (p <0.01) quando os pacientes
com SAOS mudaram sua posição de corpo de
vertical para supina. Nenhuma mudança foi
observada na área da língua, mas espessuras
do palato mole aumentaram (p <0.01) quando
os indivíduos controles mudaram de posição
vertical para supina. Além disso, a área da oro-
faringe diminuiu 28.8% (p <0.01) apesar de
um aumento de  34% (p <0.05) na EMG do
músculo genioglosso em descanso. A pressão

Figura 1 - Transdutores e eletrodos. As setas 1 indicam os
transdutores de pressão, as setas 2 os eletrodos em for-
ma de esfera (Fonte: PAE et al., 1994).

Figura 2 - Pontos cefalométricos, medidas e áreas linea-
res (Fonte: PAE et al.,1994)

1. R, teto da faringe. 
2. C3, terceira vértebra cervical. 
3. C4, quarta vértebra cervical. 
4. TT, ponta da língua. 
5. TH, altura da língua. 
6. Et, ponta da epiglote. 
7. Eb, base da epiglote. 
8. H, Hióide. 
9. P, ponto do palato. 
10. RGN, retrognatiom. 

 

1. TGL, comprimento da língua. 
2. TGH, altura da língua. 
3. PNS-P, comprimento do palato mole. 
4. MPT, densidade máxima do palato. 
5. SPAS, espaço aéreo postero superior. 
6. MAS,espaço aéreo médio. 
7. IAS, espaço aéreo inferior. 
8. VAL, altura aérea vertical. 
9. MP-H, plano mandibular até o hióide. 
10. H-H1, hióide vertical. 
11. H-RGN, hióide horizontal. 
12. Língua. 
13. Palato mole. 
14. Nasofaringe 
15. Orofaringe 
16. Hipofaringe 

Quadro 1 - Pontos cefalométricos utilizados (esquerda), medidas e áreas lineares
(direita)

posterior da língua aumentou 17% (p <0.05)
com a mudança de posição vertical para  supi-
na.  Baseados  nestes resultados, concluiu-se
que a postura do corpo tem um efeito significa-
tivo na estrutura de via aérea superior e na ati-
vidade muscular.Esse efeito postural deveria ser
considerado ao se  avaliar o  tamanho de via
aérea superior na postura ereta (cefalometria
convencional) e na posição supina (tomografia
computadorizada). A posição vertical e antero-
posterior da língua e sua relação com o tama-
nho da via aérea pode ser mais importante que
o tamanho do palato mole na patogênese de
SAOS (Figura 2, Quadro 1).
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Conforme FONTANELLA (1994), para
avaliar se existe um padrão cefalométrico pre-
dictivo para a síndrome das apnéias obstrutivas
do sono (SAOS), foram comparadas as diferen-
ças das médias de dimensões esqueléticas e de
tecidos moles, nas normas frontal e lateral,    em
amostra constituída por 30 indivíduos, dividida
em três grupos: roncadores, portadores de SAOS
moderada e portadores de SAOS severa, previa-
mente submetidos a estudo polissonográfico. A
dimensão transversal da mandíbula, medida so-
bre radiografia cefalométrica em norma frontal,
está negativamente correlacionada ao número
de apnéias (p=0,01) e apresenta-se significati-
vamente menor (p=0,01) no grupo de pacientes
apnéicos severos, e o comprimento da língua,
medido em norma lateral, apresenta-se signifi-
cativamente maior (p=0,05) neste mesmo gru-
po. As médias das demais dimensões cefalomé-
tricas selecionadas, inclusive sua variação em
função da posiçäo do paciente para a tomada
radiográfica (sentada e supina), não apresen-
tam diferenças significativas. Estes resultados le-
vam à conclusäo de que näo existe um padräo
cefalométrico predictivo para esta patologia.

MAYER, MEIER (1995) realizaram análi-
ses cefalométricas em dois grupos: 30 pacientes
com apnéia do sono, e 30 pacientes de controle
com a mesma idade e sexo, estabelecendo prog-
nósticos para o avanço mandibular ortopédico
por meio do dispositivo de Esmarch (ED), tipo
de aparelho intra-bucal, usado no tratamento da
síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS).
Polisonografias (monitorização contínua de va-
riáveis eletrofisiológicas, tais como eletroencefa-
lograma, movimentos oculares, fluxo aéreo, re-
gistro de freqüência e ritmo cardíacos e a medi-
da da saturação arterial de oxigênio,a fim de
caracterizar a quantidade e a qualidade do sono)
e dados de ventilação de cada paciente com e
sem avanço de mandibular por meio do ED fo-

ram comparados.Os dados cefalométricos e a
eficácia do tratamento de cada paciente foram
submetidos a uma análise de comparação. A efi-
cácia máxima foi indicada por:

(1) a combinação de uma maxila ortog-
nática para prognática (SNA maior ou igual a
83 graus) com uma mandíbula ortognática para
retrognática (SNB menor ou igual a 77 graus).
(2) Um deslocamento anterior superior da man-
díbula, com o supramentale situado a uma dis-
tância da parte anterior da segunda vértebra
cervical (B-HWK 2 mais longo ou igual a 95.5
mm) e um ângulo reduzido entre o crânio e o
ramo  mandibular (SN/B-Go igual ou menor
que 1.5 graus). (3) altura oral curta (TB-PNS
igual ou menor que 35.5 mm), com a úvula
não se estendendo além da base de língua (UT-
PNS, igual ou menor que 30 mm). (4) Uma
orofaringe estreita (PAS iguala ou menor que
3.4 mm). A diminuição do ângulo SNB, aumento
do ângulo SNA, e o encurtamento da úvula,
foram os maiores efeitos do aparelho (Figura
3, Quadro 2).

Figura 3 - Análise cefalométrica (Fonte: MAYER, MEIER,
1995).
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De acordo com TANGUGSORN et al. (1995),
que realizaram uma análise cefalométrica incluin-
do a morfologia cérvico-craniofacial  esquelética
em 100 pacientes masculinos com apnéia obstrutiva
do sono (SAOS) e em um grupo controle com 36
homens; as anomalias significantes no grupo com
SAOS se caracterizam por: (1) dimensão da base
craniana curta com pouca rotação anti-horária e
depressão do clivus; (2) comprimento maxilar cur-
to com altura normal; (3) retrognatia maxilo-man-
dibular relacionada ao plano nasal perpendicular
(N perpendicular FH) apesar de ângulos normais
de prognatismo; (4) 47% do grupo de SAOS tive-
ram retrognatia mandibular; (5) aumento da altu-
ra facial ântero-inferior e ângulo do plano mandi-
bular; (6) tamanho reduzido de faringe óssea; (7)
osso hióide posicionado inferior ao nível da C4-C6;
(8) desvio da postura da cabeça com amplo ângu-
lo cranio-cervical. A análise Cefalométrica é alta-
mente recomendada para pacientes com síndrome
da apnéia obstrutiva do sono, como uma das fer-
ramentas mais importantes para o diagnóstico e o
planejamento do tratamento.

Na continuação de seu estudo, TANGUG-
SORN et al. (1995) realizaram uma ampla análi-
se cefalométrica da morfologia uvulo–glossofa-
ringeana em 100 pacientes com Síndrome da Ap-
néia Obstrutiva do Sono (SAOS) e em 36 indiví-
duos controles. As anomalias encontradas nos pa-

cientes com SAOS incluíram: (1) aumento do com-
primento, espessura e área sagital do palato mole,
com uma posição mais vertical e 15% a mais de
área faringiana ocupada; (2) a área de contato
entre o palato mole com o contorno do dorso da
língua aumentou aproximadamente o dobro; (3)
a área sagital da língua estava 10% maior apesar
do comprimento e altura semelhantes e 3% a mais
de área ocupada; (4) língua em posição mais ver-
tical e corpo da língua estendendo-se caudalmen-
te; (5) diminuição das dimensões sagitais da na-
sofaringe, velofaringe e da distância mínima entre
a base da língua e a parede posterior da faringe;
(6) a área residual da orofaringe (área não ocu-
pada por tecidos moles) estava 9% diminuída,
devido o tamanho maior da língua e do palato
mole. Com base nos resultados obtidos, os pes-
quisadores ratificaram  que a análise cefalométri-
ca é altamente recomendada em pacientes com
SAOS, sendo uma das mais importantes ferramen-
tas no diagnóstico e planejamento do tratamento.

Segundo LOWE et al. (1995), a interação
entre estrutura craniofacial avaliada por cefalome-
tria lateral; e a relação com a língua, palato mole,
tamanho da via aérea superior determinadas por
tomografia computadorizada (CT) escaneadas, foi
examinada em 25 indivíduos de controle e 80 paci-
entes com apnéia obstrutiva do sono (SAOS). Com
base nas análises de cefalometria, os pacientes com

Quadro 2 - Parâmetros cefalométricos utilizados (Fonte: MAYER, MEIER, 1995).
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SAOS tiveram mandíbulas retruídas com grandes
diferenças no ângulo ANB, incisivos inferiores e su-
periores alongados e molares inferiores, e alta soma
da altura superior e inferior da face. As avaliações
de tomografia computadorizada revelaram que os
pacientes com SAOS também tiveram língua, pala-
to mole e volume da via aérea superior maiores.
Homens com SAOS e maloclusão esquelética Clas-
se I tiveram palato mole significativamente maiores
comparados com controles . Ambos, língua e volu-
me do palato mole foram positivamente correlaci-
onados com índice de massa corporal. Consideran-
do que muitas das variáveis eram interdependen-
tes, uma análise de componente principal foi usada
para selecionar um conjunto menor de variáveis
novas que representaram combinações lineares das
variáveis originais, e isso explicou mais do que 75%
da discrepância das variáveis originais, e uma sig-
nificante correlação foi identificada. Indivíduos com
alturas superior e inferior da face elevada, dentes
maxilares e mandibulares compridos, e incisivos
inferiores protruídos apresentaram uma língua mais
desenvolvida, palato mole e volume de via aérea
superior grandes, tiveram um alto índice de apnéia
e eram obesos. Foi observado um alto índice de
apnéia em associação com uma língua mais desen-
volvida, um grande volume de palato mole, man-
díbula retrognata, discrepância antero-posterior
entre a maxila e a mandíbula, tendência de mordi-
da aberta entre os incisivos, e obesidade.

Na opinião de KLUEMPER et al. (1995), a
relação entre respiração e morfologia craniofacial
tem sido debatida por muitos anos. Apesar de nu-
merosos estudos, o termo �respiração bucal� per-
manece indefinido. Ainda, são executados tratamen-
tos médicos e cirúrgicos para modificar respiração
e melhorar o crescimento facial. Esta convicção
clínica continua, na ausência de evidência conclu-
siva, que existe uma relação causal entre respira-
ção oral e crescimento facial, ou aquelas tais mo-
dalidades de tratamento e os riscos associados na
verdade modificam o modo respiratório. Além dis-
so, foram postulados indicadores diagnósticos para
a identificação de pacientes para quem tal terapia
seria benéfica. O propósito deste estudo foi investi-
gar a força de associação entre modo de respira-
ção e morfologia craniofacial adicionando a isso, o
nível de precisão foi calculado por dois testes Cefa-
lométricos para um possível prejuízo nasal. Os re-
sultados sugestionam isso: (1) análises cefalométri-

cas são indicadores pobres para prejuízo nasal e
não deveriam ser usadas para fazer decisões clíni-
cas, e (2) morfologia facial e modo respiratório são
sem conexão.

Para MILES et al. (1996), a relevância etio-
lógica da estrutura craniofacial em relação à sín-
drome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é con-
troversa, contudo a premissa de que há uma asso-
ciação causal serve para justificar muitos tratamen-
tos. Uma análise qualitativa e quantitativa da lite-
ratura foi executada para examinar a fundamen-
tação de qualquer relação entre estruturas cranio-
faciais e a SAOS. Uma procura no MEDLINE e
investigação das publicações e da literatura inédita
sobre diagnóstico e SAOS foram  organizadas. Cada
estudo de amostra foi avaliado usando os critérios
seguintes: (a) grupo de controle apropriado, (b)
avaliadores cegos, (c) confiança moderada, (d)
cessão ocasional de tratamento, e (e) �sucesso� es-
tava adequadamente definido em estudos de eficá-
cia. Foram combinadas variáveis morfológicas en-
tre estudos e comparadas com controles tirados de
outros pacientes iguais e agrupados com os de SAOS
ou emparelhados por gênero, idade, e índice de
massa corporal. A análise mostrou 32 revisões de
artigos, 16 relatórios de casos, e 95 estudos de
amostra. Só 7 estudos de amostra tiraram um gru-
po de controle do mesmo grupo de pacientes, con-
siderando que cinco controles estavam emparelha-
dos. Um único destes estudos satisfez todos os cri-
térios qualitativos. Do estudo da eficácia de trata-
mento, 10 resultados foram definidos adequada-
mente. Porém, nenhum destes satisfez todos os cri-
térios qualitativos. O efeito de maior importância
com as mais altas precisões de diagnósticos poten-
ciais eram para o plano mandibular, hióide, e com-
primento do corpo da mandíbula. Somente o com-
primento do corpo mandibular demonstrou uma
associação significante incluindo precisão no diag-
nóstico para a SAOS. Porém, desde que estes con-
troles variáveis foram selecionados da literatura,
possíveis explicações para uma associação positiva
incluem diferenças de metodologias entre estudos,
ampliação, e diferenças morfológicas.

LOWE et al. (1996) investigaram se os paci-
entes com apnéia obstrutiva do sono (SAOS) ti-
nham anormalidades na estrutura craniofacial e da
via aérea superior (VAS) comparados com indiví-
duos normais. Comparações cefalométricas foram
sistematicamente executadas em posição vertical e
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em posição supina em indivíduos com e sem SAOS
que foram agrupados de acordo com o subtipo de
esqueleto e gênero. Um total de 347 pacientes com
SAOS e 101 indivíduos controles foram divididos
em grupo feminino e masculino e então classifica-
dos em Classe I (CI), Classell, Divisão 1 (CII/1),
Classe II, Divisão 2 (CII/2), e Classe III (CIII) ,con-
forme o subtipo de esqueleto. Na posição vertical,
a estrutura craniofacial e da via aérea superior mais
atípica foi observada em pacientes masculinos Cl
com SAOS. Em pacientes com SAOS, o grau de
anormalidades da via aérea superior era menor na
posição supina independente do subtipo de esque-
leto. Na posição supina, a estrutura craniofacial e
da via aérea superior mais atípica foi observada
em pacientes masculinos CI com SAOS. Não havia
nenhuma diferença significante entre pacientes
masculinos CII/2 com SAOS e indivíduos controles
ou entre pacientes femininas com CI com SAOS e
indivíduos controles. Com uma mudança na posi-
ção do corpo de vertical para supina, ocorreram
mudanças distintas na estrutura da via aérea su-
perior tanto em pacientes com SAOS e nos indiví-
duos controles, de acordo com o subtipo de esque-
leto e gênero. Foi concluído que há uma série de
características da estrutura da via aérea superior e
da estrutura craniofacial que diferem entre os pa-
cientes com SAOS e os indivíduos controles dividi-
dos em subtipo de esqueleto e gênero. Estas dife-
renças podem predispor a obstrução da via aérea
superior durante o sono em pacientes com síndro-
me da apnéia obstrutiva do sono.

De acordo com BATTAGEL, L´ESTRANGE
(1996) que analisaram 59 radiografias cefalométri-
cas laterais de homens brancos caucasianos denta-
dos, o grupo experimental foi formado por 35 paci-
entes com Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono
(SAOS), enquanto que 24 indivíduos sem história de
distúrbios respiratórios formaram o grupo controle.
As radiografias foram digitalizadas e traçadas e as
características de tecidos moles e duros foram com-
paradas entre os grupos. Os dados foram agrupa-
dos para uma análise discriminatória. Embora as
medidas cefalométricas convencionais não diferiram
entre os dois grupos, significantes reduções foram
encontradas no comprimento do corpo mandibular,
base craniana e na angulação da base do crânio em
indivíduos com SAOS. A largura da orofaringe era
significativamente mais estreita neste grupo, parti-
cularmente na região póstero-palatal. A área do pa-

lato mole estava aumentada, embora a área da lín-
gua não estivesse. O comprimento do espaço inter-
maxilar (distância entre a parede posterior da farin-
ge e a ponta do incisivo inferior) estava diminuído, e
assim a área funcional da língua era menor nos pa-
cientes com SAOS. A partir da análise discriminatória
foram derivados dois modelos com quatro variáveis,
sendo que 100% da discriminação era entre indiví-
duos com SAOS e indivíduos normais. Para o primei-
ro modelo o grupo completo com SAOS foi utilizado;
para o segundo modelo somente indivíduos obesos
com SAOS (índice de massa corporal > 25) foram
escolhidos. A combinação de uma mandíbula e es-
paço maxilar curtos, com palato mole aumentado,
mas com espaço aéreo da faringe diminuído tem re-
levância na administração efetiva da SAOS. Nos pa-
cientes selecionados, um reposicionador mandibular
noturno poderia ser indicado. O ortodontista parece
estar em uma posição sem igual para ajudar na iden-
tificação e tratamento destes indivíduos.

Conforme LOWE et al. (1997), a síndrome
da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é causada por
obstruções repetidas da via aérea superior durante
o sono. Foram testadas as contribuições relativas e
específicas das medidas cefalométricas e demográ-
ficas para severidade da SAOS. Cefalometrias de-
mográficas, e gravações sonograficas de 291 paci-
entes masculinos com SAOS e 49 pacientes mas-
culinos roncadores não apnéicos foram avaliados.
Uma análise parcial (PLS) foi usada para uma ava-
liação estatística. Os resultados revelaram que o
poder previsto da obesidade e variações de tama-
nho de pescoço por severidade de SAOS estava mais
alto que as variáveis cefalométricas usadas neste
estudo. Comparado com outras características de
cefalometria, uma postura natural da cabeça à frente
e estendida, posição do osso hióide mais baixo ,
dimensões do palato mole e da língua aumentados,
e diminuição da nasofaringe e das dimensões da
via aérea da velofaringe, tiveram associações rela-
tivamente mais altas com a severidade de SAOS.
No índice de perturbação respiratória (RDI) a vari-
ável GSA, foi o resultado que melhor explicou as
variações demográficas e cefalométricas. Foi con-
cluído que a análise parcial (PLS) pode resumir com
sucesso as correlações entre um grande número de
variáveis, como obesidade, tamanho de pescoço, e
certas medidas cefalométricas podem ser usadas jun-
tas para avaliar severidade da síndrome da apnéia
obstrutiva do sono.
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Segundo BATTAGEL et al. (1998), apare-
lhos de avanço mandibular têm conseguido êxito
quando administrado em pacientes selecionados
com apéia  obstrutiva do sono (SAOS). Para que
isto surta efeito, melhorias nas dimensões da via
aérea da orofaringe devem acontecer. Vinte paci-
entes com apnéia obstrutiva do sono comprovada
foram examinados usando cefalometria  lateral e
uma técnica de fluoroscopia (exame realizado com
o paciente deitado em posição supina em que se
obtém imagens dinâmicas computadorizadas dos
movimentos mandibulares). Cefalogramas foram
analisados, e avaliados quanto a anormalidades
de tecido mole e do esqueleto  sabidamente   pre-
sentes em pacientes com SAOS. Baseado nisto,
um prognóstico foi feito sobre se a via aérea da
orofaringe dos pacientes aumentaria durante a pro-
trusão mandibular. Das sucessões de fluoroscopi-
as, as posições mais estreitas das  dimensões ân-
tero-posteriores das vias aéreas pós-palatais e pós-
linguais foram registradas movendo a mandíbula
para uma posição intercuspal em máxima pro-
trusão. As mudanças em tamanho da via aérea
foram notadas e foram comparadas com os prog-
nósticos feitos para os filmes estáticos.  Em nove
pacientes, a  fluoroscopia indicou que a via aérea
abriu-se bem durante protrusão  mandibular, sete
não melhoraram e em quatro as mudanças eram
mínimas. A via aérea pós-palatal  aumentou em
média   2.6 mm, ainda atrás da língua foi vista
uma melhoria média de 3.1 mm. Em todos me-
nos dois exemplos, a predição da cefalometria con-
cordou exatamente com o resultado  manifestado
pela fluoroscopia. Todos os pacientes que tiveram
as vias aéreas aumentadas foram corretamente
identificados somente pelo cefalograma. Caracte-
rísticas cefalométricas  associadas com uma boa
resposta da via aérea  a protrusão foram uma
redução na baixa altura facial, baixo ângulo ma-
xilo-mandibular  e uma  posição alta do hióide,
acompanhado por uma relação antero-posterior
normal das mandíbulas, comprimento do corpo
mandibular  e área do palato mole relativamente
normal. Quanto maior a anormalidade do esque-
leto e dos tecidos moles pior o prognóstico.  As-
sim, ainda uma única radiografia pôde indicar se
uma resposta  mandibular positiva para protru-
são poderia ser esperada, onde existiu dúvida ,
uma análise de fluoroscopia pôde  prover um su-
plemento útil ao  diagnóstico.

JOHNSTON, RICHARDSON (1999) investi-
garam as mudanças morfológicas que acontecem
na faringe entre a vida de adultos jovens e de meia
idade. Uma amostra de 16 adultos jovens (idade
média 20.2 anos) teve cefalometrias filmadas e re-
petidas depois de um intervalo de 32 anos. Mudan-
ças no tamanho faringeano esquelético, tecido mole
faringeano, espessura de tecido mole, profundidade
da via aérea, e dimensões do palato mole, além de
medidas de padrões craniofaciais. Os resultados
mostraram aumentos na projeção da maxila, e altu-
ra da face anterior superior. As dimensões esqueléti-
cas da nasofaringe estavam inalteradas no intervalo
de 32 anos, enquanto a profundidade antero-poste-
rior do lúmen da nasofaringe aumentou como resul-
tado de uma redução em densidades da parede da
nasofaringe posterior. Na orofaringe, a profundida-
de da via aérea diminuiu com a idade, e o palato
mole ficou mais longo e mais grosso.Os resultados
indicam que aquela morfologia da faringe não é es-
tabelecida imutavelmente durante a infância e ado-
lescência, mas sim ao longo da vida de adulto. A
tendência para um palato mole mais longo e mais
grosso, e orofaringe estreita durante a maioridade é
discutido em relação ao possível papel deles em ex-
plicar a prevalência aumentada da apnéia obstruti-
va do sono e desordens relacionadas futuramente.

O propósito de LIU et al. (2000) neste estudo
foi comparar dois grupos de homens adultos de fun-
dos étnicos diferentes e com apnéia obstrutiva do
sono; eles foram selecionados igualando idade, gê-
nero, padrão de esqueleto, índice de massa corporal,
e índice de perturbação respiratória. Cefalometrias e
polisonografias noturnas de 30 chineses e 43 pacien-
tes caucasianos com Classe II Divisão 1 foram ana-
lisadas para investigar se havia diferenças de estru-
turas craniofaciais e da via aérea superior entre os
dois grupos étnicos. O grupo chinês, quando com-
parado com o grupo de pacientes caucasianos reve-
lou discrepâncias de esqueleto significativamente
menor na mandíbula e maxila, retrognatismo man-
dibular mais severo, incisivos inferiores pró-inclina-
dos, aumento total da altura da face superior, e ba-
ses cranianas anteriores mais curtas e inclinadas.
Porém, nenhuma diferença significante foi achada
entre os dois grupos na razão entre altura facial an-
terior e posterior, posição do osso hióide, maxila, e
incisivos superiores. Com relação aos tecidos moles e
as medidas da via aérea superior, não foi encontrada
nenhuma diferença étnica significante quanto a lín-
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gua, tamanho do palato mole, comprimento vertical
da orofaringe, e dimensões ântero-posteriores da via
aérea superior em todos os níveis, com exceção de
um espaço da via aérea supero-posterior maior, uma
área de seção cruzada maior na orofaringe e naso-
faringe, e uma altura de língua menor no grupo chi-
nês. Foi concluído que existem várias estruturas  cra-
niofaciais e da via aérea superior que diferem entre
os dois grupos étnicos, e que podem ser relevantes
ao tratamento da apnéia obstrutiva do sono em vá-
rios outros grupos étnicos.

  Na opinião de FINKELSTEIN et al.
(2001), a  análise cefalométrica tradicional de vi-
são lateral é limitada porque provê apenas a aná-
lise em duas dimensões da estrutura craniofacial
tridimensional. Foram analisadas cefalometrias de
radiografias lateral e frontal, em uma série de pa-
cientes normais e em outra com graus variados
de distúrbio respiratório do sono e definidos os
graus de estreitamento da via aérea ou outras mu-
danças anatômicas desfavoráveis que poderiam
diferenciar os pacientes com distúrbio respiratório
do sono de indivíduos normais. Foi realizado um
estudo entre 100 pacientes adultos com distúrbio
respiratório do sono e 60 indivíduos normais de
mesma idade. Uma análise das medidas cefalo-
métricas laterais (Figura 4, Quadro 3) e frontais
(Figura 5, Quadro 3) foi executada para avaliar
características anatômicas da velofaringe. Então
uma comparação foi feita entre a polisonografia
dos pacientes e as análises cefalométricas. O re-
sultado dos fatores cefalométricos que podem ser
encontrados em pacientes com distúrbio respira-
tório do sono incluem, base do crânio e ângulos

da nasofaringe óssea reduzidos, posição inferior
do hióide, engrossamento do velum, associado à
redução do espaço aéreo retrovelar posterior, en-
grossamento da parede posterior da faringe, e es-
treitamento do lúmen da velofarínge. O agrava-
mento do distúrbio respiratório do sono foi geral-
mente associado com números aumentados dos
resultados obtidos através dos parâmetros cefalo-
métricos. À medida que aumenta o índice de mas-
sa corporal, há uma redução da largura da velo-
faringe, o aumento da espessura do velum, e o
aumento da espessura da parede posterior da fa-
ringe. O distúrbio respiratório do sono está asso-
ciado com mudanças estatísticas significantes em
várias medidas cefalométricas. A análise de cefa-
lometria frontal soma informação adicional rela-
tiva a avaliação anatômica de pacientes com obs-
trução da via aérea superior, melhorando a visão
da cefalometria lateral tradicional.

Definição dos ângulos cefalométricos 

GNGoH = ângulo Hioidal 

BaSN = flexão da base do crânio 

BaSPtm = ângulo da nasofaringe 

Definição das medidas lineares 

Vw = largura do velum 

RV-PAS = espaço aéreo retro-velar posterior 

MPAS = mínimo espaço aéreo posterior 

MPH = plano mandibular ao hióide 

PPW = parede posterior faringeana 

TD = diâmetro transversal mínimo da velofaringe 

MO = médio-orbitale 

MOMO = distância entre os dois pontos MO 

Quadro 3 - Ângulos e medidas lineares.

Figura 4 - Análise cefalométrica lateral (Fonte: FINKELSTEIN
et al., 2001).

Figura 5 - Norma frontal (Fonte: FINKELSTEIN et al., 2001).
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HIGURASHI et al. (2001) selecionaram ce-
falogramas de radiografias laterais de 44 pacien-
tes japoneses com SAOS e 34 japoneses sem SAOS
como grupo controle para  determinar qual aná-
lise é satisfatória para examinar as características
do padrão esquelético dentofacial da síndrome da
apnéia obstrutiva do sono (SAOS). Pela análise de
Ricketts, foram encontradas diferenças significantes
entre pacientes com SAOS e o grupo controle sem
SAOS no eixo facial, altura inferior da face e na
altura facial total, demonstrando que os pacientes
japoneses com SAOS têm um padrão facial dólico
cefálico. Porém, pela análise de Downs-Northwes-
tern, não foi encontrada nenhuma diferença sig-
nificante entre os pacientes com a síndrome da
apnéia obstrutiva do sono e o grupo controle sem
SAOS utilizando as mesmas radiografias usadas
nas análises de Ricketts.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

Conforme os resultados obtidos pela maio-
ria dos autores pesquisados, a análise cefalomé-
trica é recomendada como um procedimento de
rotina na avaliação dos pacientes com Síndrome
da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS).

Entretanto, a análise cefalométrica das re-
lações maxilo-mandibulares vai nos dar indica-
dores para a avaliação de fatores específicos como
tamanho do palato mole, inclinação do plano
mandibular, posição do hióide, tipo e altura facial
e relação das bases ósseas; sem contudo propor-
cionar uma indicação precisa sobre a Apnéia, pois
estas estruturas vão se modificar com a alteração
do tônus muscular durante o sono.

Então concluímos que onde existir dúvida
no diagnóstico, a confirmação deve ser feita pela
polissonografia, que também estabelece critérios
de gravidade, uma vez que a análise cefalométri-
ca  proporciona apenas uma visão bidimensional
da estrutura craniofacial.
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